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Koondumise lühikokkuvõte (ärisaladusteta) 

 

KonkS § 19 lg 1 p-i 2 järgi on koondumine muuhulgas ettevõtja poolt valitseva mõju 

omandamine teise ettevõtja üle.  

 

Taani ettevõte DAVA Foods Holding A/S („DAVA“) ja AS HKScan Estonia on 18.12.2014 

sõlminud osa müügilepingu, mille jõustamise järgselt omandab DAVA OÜ Koks 

Munatootmise („Koks Munatootmine“) ainsa osa. Osa müügilepingu jõustamise üheks 

tingimuseks on muuhulgas Konkurentsiameti käest koondumiseks loa saamine. 

 

Seega on kirjeldatav koondumine DAVA poolt valitseva mõju omandamine Koks 

Munatootmise üle, st valitseva mõju omandamine KonkS § 19 lg 1 p-i 2 mõttes. 

 

DAVA on Taani valdusettevõte, mille tütarettevõtted HEDEGAARD foods A/S, Eggs Posure 

A/S ja Svenska Lantägg AB tegelevad värskete munade ja munatoodete tootmise, 

pakendamise ja turustamisega Taanis ja Rootsis. DAVA laienes 2014. aastal ka Soome, 

omandades 50% Muna Foods Oy osadest. Muna Foods OY-le kuulub 100%-line osalus Eesti 

ettevõttes Muna Foods OÜ. DAVA kuulub Danish Agro kontserni, mille emaettevõte on 

Danish Agro a.m.b.a. Danish Agro kontserni Eestis asuvad tütarettevõtted OÜ Baltic Agro 

Machinery, AS Baltic Agro, viimase tütarettevõtted AS Scanola Baltic ja 

Põllumajandusteenuste OÜ ning Põllumajandusteenuste OÜ tütarettevõte Noorma 

Põllumajandussaadused OÜ tegelevad mh põllu- ja metsatehnika müügi ning hoolduse, 

agrokeemiatoodete müügi, teravilja ja rapsi kokkuostu ja müügi, loomakasvatustoodete 

müügi, seemnete müügi, määrdeainete ja õlide müügi, rapsiõli tootmise, müügi ja 

turustamise, põllumajandusteenuste pakkumise ning põllumajandussaaduste tootmisega. 

 

Koks Munatootmine tegeleb värskete munade tootmise, pakendamise ja müügiga Eestis. 

Koks Munatootmine opereerib Kulli ja Tellivere farme, kus paiknevad munatootmise 

üksused ehk toimub munejate kanade üleskasvatamine, pidamine ja munade tootmine.  

Koondumise osaliste tegevused kattuvad Eestis potentsiaalselt vertikaalselt värskete 

munade tootmise ja müügi ning munatoodete tootmise ja müügi kaubaturgudel. Samuti 

kattuvad koondumise osaliste tegevused Eestis horisontaalselt väga marginaalses ulatuses 

värskete munade müügi kaubaturul. Käesolev koondumine ei halvenda ega mõjuta oluliselt 

konkurentsiolukorda eespool nimetatud kaubaturgudel. Samuti ei kahjusta koondumine 

konkurentsi nendel kaubaturgudel turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise 

kaudu ega ühelgi muul viisil. Kaubaturgude struktuuri ja eelkõige majanduslikult tugevate 

konkurentide olemasolu, sisenemise tõkete puudumist ning impordi ja ekspordi 

osatähtsust arvesse võttes on ka koondumise järgselt tagatud konkurentsi säilimine ning 

arenemine eespool nimetatud kaubaturgudel. 

 


